16 Juli
Jes. 48:16-19

ISRAEL MOET NU LUISTEREN. Nadert gijlieden tot mij, hoort dit:

“Ik heb van den beginne niet in het verborgene gesproken,
maar van dien tijd af, dat het geschied is, ben ik daar”;
en nu, de Heere HEERE, en Zijn Geest
heeft mij gezonden.
Alzo zegt de HEERE,
uw Verlosser, de Heilige Israëls:
“Ik ben de HEERE, uw God,
Die u leert, wat nut is,
Die u leidt op den weg, dien gij gaan moet.
Och, dat gij naar Mijn geboden geluisterd hadt!
zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier,
en uw gerechtigheid als de golven der zee.
Ook zou uw zaad geweest zijn als het zand,
en die uit uw ingewanden voortkomen als deszelfs steentjes;
wiens naam niet zou worden afgehouwen,
noch verdelgd van voor Mijn aangezicht.”
Jes. 48:20-22

RECHTSCHAPEN MENSEN VRIJGEKOCHT.

Gaat uit van Babel,
vliedt van de Chaldeeën,
verkondigt met de stemme des gejuichs,
doet zulks horen,
brengt het uit tot aan het einde der aarde,
zegt: “De HEERE heeft Zijn knecht Jakob verlost!”
En: Zij hadden geen dorst, toen Hij hen leidde door de woeste plaatsen;
Hij deed hun water uit den rotssteen vlieten;
als Hij den rotssteen kliefde,
zo vloeiden de wateren daarhenen.
“Maar de goddelozen hebben geen vrede”, zegt de HEERE.
Jes. 49:1-4

ISRAEL IS GODS DIENAAR.

Hoort naar Mij, gij eilanden!
en luistert toe, gij volken van verre!
De HEERE heeft Mij geroepen van den buik af,
van Mijner moeders ingewand af heeft Hij Mijn Naam gemeld.
En Hij heeft Mijn mond gemaakt als een scherp zwaard,
onder de schaduw Zijner hand heeft Hij Mij bedekt;
en Hij heeft Mij tot een zuiveren pijl gesteld,
in Zijn pijlkoker heeft Hij Mij verborgen.
En Hij heeft tot Mij gezegd: “Gij zijt Mijn Knecht,
Israël, door Welken Ik verheerlijkt zal worden.”
Doch Ik zeide: “Ik heb tevergeefs gearbeid,
Ik heb Mijn kracht onnuttelijk en ijdellijk toegebracht;
gewisselijk, Mijn recht is bij den HEERE,
en Mijn werkloon is bij Mijn God.”

☼

Jes. 49:5-7

DE MESSIAS IS GODS DIENAAR.

En nu zegt de HEERE,
Die Mij Zich van moeders buik af tot een Knecht geformeerd heeft,
dat Ik Jakob tot Hem wederbrengen zou;
maar Israël zal zich niet verzamelen laten;
nochtans zal Ik verheerlijkt worden in de ogen des HEEREN,
en Mijn God zal Mijn Sterkte zijn.
Verder zeide Hij:
“Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn,
om op te richten de stammen van Jakob,
en om weder te brengen de bewaarden in Israël;
Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen,
om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.”
Alzo zegt de HEERE,
de Verlosser van Israël, Zijn Heilige,
tot de verachte ziel, tot Dien, aan Welken het volk een gruwel heeft,
tot den Knecht dergenen, die heersen:
“Koningen zullen het zien en opstaan,
ook vorsten, en zij zullen zich voor U buigen;
om des HEEREN wil, Die getrouw is,
om den Heilige Israëls, Die U verkoren heeft.”
Jes. 49:8-13

BALLINGSCHAP ZAL TEN EINDE KOMEN. Alzo zegt de HEERE:

“In den tijd des welbehagens heb Ik U verhoord,
en ten dage des heils heb Ik U geholpen;
en Ik zal U bewaren, en Ik zal U geven
tot een verbond des volks,
om het aardrijk op te richten,
om de verwoeste erfenissen te doen beërven;
om te zeggen tot de gebondenen: 'Gaat uit';
tot hen, die in duisternis zijn: 'Komt te voorschijn';
zij zullen op de wegen weiden,
en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen.
Zij zullen niet hongeren, noch dorsten,
en de hitte en de zon zal hen niet steken;
want hun Ontfermer zal ze leiden,
en Hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden.
En Ik zal al Mijn bergen tot een weg maken,
en Mijn banen zullen verhoogd zijn.
Zie, dezen zullen van verre komen;
en zie, die van het noorden en van het westen,
en genen uit het land Sinim.”
Juicht, gij hemelen!
En verheug u, gij aarde!
En gij bergen! Maakt gedreun met gejuich;
want de HEERE heeft Zijn volk vertroost,
en Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen.
Jes. 49:14-21

BALLINGEN ZULLEN NIET VERGETEN WORDEN.

Doch Sion zegt: “De HEERE heeft mij verlaten,
en de Heere heeft mij vergeten.”

“Kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten,
dat zij zich niet ontferme over den zoon haars buiks?
Ofschoon dezen vergaten,
zo zal Ik toch u niet vergeten.
Zie, Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd;
uw muren zijn steeds voor Mij.
Uw zonen zullen zich haasten;
maar uw verstoorders en uw verwoesters zullen van u uitgaan.
Hef uw ogen op rondom, en zie,
alle deze vergaderen zich, zij komen tot u;
zo waarachtig als Ik leef”,
spreekt de HEERE,
“zekerlijk, gij zult u met alle dezen als met een sieraad bekleden,
en gij zult ze u aanbinden, gelijk een bruid.
Want in uw woeste en uw eenzame plaatsen,
en uw verstoord land, gewisselijk,
nu zult gij benauwd worden van inwoners;
en die u verslonden, zullen zich verre van u maken.
Nog zullen de kinderen, waarvan gij beroofd waart,
zeggen voor uw oren:
'De plaats is mij te nauw,
wijk voor mij, dat ik wonen moge.'
En gij zult zeggen in uw hart:
'Wie heeft mij dezen gegenereerd,
aangezien ik van kinderen beroofd en eenzaam was?
Ik was in de gevangenis gegaan, en weggeweken;
wie heeft mij dan dezen opgevoed?
Ziet, ik was alleen overgelaten,
waar waren dezen?'”
Jes. 49:22,23

VEROVERAARS ZULLEN BALLINGEN EREN. Alzo zegt de Heere HEERE:

“Ziet, Ik zal Mijn hand opheffen tot de heidenen,
en tot de volken zal Ik Mijn banier opsteken;
dan zullen zij uw zonen in de armen brengen,
en uw dochters zullen op den schouder gedragen worden.
En koningen zullen uw voedsterheren zijn,
hun vorstinnen uw zoogvrouwen;
zij zullen zich voor u buigen met het aangezicht ter aarde,
en zij zullen het stof uwer voeten lekken;
en gij zult weten, dat Ik de HEERE ben,
dat zij niet beschaamd zullen worden die Mij verwachten.”
Jes. 49:24-26

VERLOSSING BELOOFD.

Zou ook een machtige de vangst ontnomen worden,
of zouden de gevangenen eens rechtvaardigen ontkomen?
Doch alzo zegt de HEERE:
“Ja, de gevangenen des machtigen zullen hem ontnomen worden,
en de vangst des tirans zal ontkomen;
want met uw twisters zal Ik twisten,
en uw kinderen zal Ik verlossen.
En Ik zal uw verdrukkers spijzen met hun eigen vlees,
en van hun eigen bloed zullen zij dronken worden, als van zoeten wijn;

en alle vlees zal gewaar worden,
dat Ik, de HEERE, uw Heiland ben,
en uw Verlosser, de Machtige Jakobs.”
Jes. 50:1-3

BALLINGSCHAP VEROORZAAKT DOOR ZONDE. Alzo zegt de HEERE:

“Waar is de scheidbrief van ulieder moeder,
waarmede Ik haar weggezonden heb?
Of wie is er van Mijn schuldeisers,
aan wien Ik u verkocht heb?
Ziet, om uw ongerechtigheden zijt gij verkocht,
en om uw overtredingen is uw moeder weggezonden.
Waarom kwam Ik, en er was niemand,
waarom riep Ik, en niemand antwoordde?
Is Mijn hand dus gans kort geworden, dat zij niet verlossen kan,
of is er in Mij geen kracht om uit te redden?
Ziet, door Mijn schelding maak Ik de zee droog,
Ik stel de rivieren tot een woestijn,
dat haar vis stinkt, omdat er geen water is,
en sterft van dorst.
Ik bekleed den hemel met zwartheid,
en stel een zak tot zijn deksel.”
Jes. 50:4-9

GEHOORZAAMHEID VAN EEN DIENAAR.

De Heere HEERE heeft Mij een tong der geleerden gegeven,
opdat Ik wete met den moede een woord ter rechter tijd te spreken;
Hij wekt allen morgen,
Hij wekt Mij het oor, dat Ik hore, gelijk die geleerd worden.
De Heere HEERE heeft Mij het oor geopend,
en Ik ben niet wederspannig,
Ik wijk niet achterwaarts.
Ik geef Mijn rug dengenen, die Mij slaan,
en Mijn wangen dengenen, die Mij het haar uitplukken;
Mijn aangezicht verberg Ik niet
voor smaadheden en speeksel.
Want de Heere HEERE helpt Mij,
daarom word Ik niet te schande;
daarom heb Ik Mijn aangezicht gesteld als een keisteen,
want Ik weet, dat Ik niet zal beschaamd worden.
Hij is nabij, Die Mij rechtvaardigt,
wie zal met Mij twisten?
Laat ons te zamen staan;
wie heeft een rechtzaak tegen Mij?
Hij kome herwaarts tot Mij.
Ziet, de Heere HEERE helpt Mij,
wie is het, die Mij zal verdoemen?
Ziet, zij zullen altemaal als een kleed verouden,
de mot zal hen eten.
Jes. 50:10,11

GEVANGENEN MOETEN OP GOD VERTROUWEN.

Wie is er onder ulieden, die den HEERE vreest,
die naar de stem Zijns Knechts hoort?
Als hij in de duisternissen wandelt,
en geen licht heeft,
dat hij betrouwe op den Naam des HEEREN,

en steune op zijn God.
Ziet, gij allen, die een vuur aansteekt,
die u met spranken omgordt!
Wandelt in de vlam van uw vuur,
en in de spranken, die gij ontstoken hebt.
Dat geschiedt u van Mijn hand,
in smart zult gijlieden liggen.
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